
                                                  Z á p i s n i c a    č. 5 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 19.05.2011. 
 
 
 
Prítomní:  
Miloš Domorák, predseda, členovia: PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Ján Krta, PhDr. 
Štefan Holčík, Ing. Martin Borguľa, 
 
Ospravedlnený: Ing. Pavol Baxa 
 
Hostia:   
PhDr. Tatiana Rosová, starostka,  Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového 
a investičného,  Ing. Oliver Paradeiser, kontrolór mestskej časti, Ing. Petra Strejčková, vedúca 
finančného oddelenia,  
 
Program:  

1. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2011 
2. Podmienky verejných obchodných súťaží k prevodom vlastníctva nehnuteľného 

majetku mestskej časti  
3. Podmienky verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov 
4. Rôzne 

 
     Predseda komisie privítal prítomných  a otvoril rokovanie komisie. Súčasne oznámil, že sa 
vzdáva funkcie predsedu komisie a poďakoval sa za spoluprácu pani Barátiovej, 
zapisovateľke komisie. Potom odovzdal slovo pani poslankyni Oráčovej, ktorá viedla 
rokovanie komisie. 
 
Bod č. 1 
O plnení rozpočtu k 31.03.2011 informovala prítomných Ing. Strejčková, vedúca finančného 
oddelenia. V rámci tohto bodu boli prerokované aj niektoré prevody z minulosti a riešenie 
pohľadávok na nájomnom (žiadosti o odpustenie dlhu-poplatku z omeškania boli prerokované 
na komisii dňa 18.04.2011). Komisia  žiada prednostu o informáciu v súvislosti s predajom 
priestorov na Špitálskej 29 a o informáciu vo veci revitalizácie detských ihrísk (plánované 
finančné prostriedky, zoznam ihrísk a prvky, ktoré majú byť zakúpené).  
Uznesenie č. 18/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie vypracovania návrhov na splatenie dlhov - poplatkov 
z omeškania - na nájomnom v splátkach  tých dlžníkov, ktorí požiadali o odpustenie 
s upozornením, že v prípade odmietnutia tohto návrhu mestská časť pristúpi k exekučnému 
vymáhaniu svojich pohľadávok. 
Prítomní: 5                         Za: 4                          Proti: 0                       Zdržal sa: 1 
 
Bod č. 2 
V rámci tohto bodu boli prerokované plánované prevody nehnuteľností, ktorých zoznam bol 
schválený na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 26.04.2011. Komisia pre posudzovanie 
súťažných podmienok bude zasadať dňa 25.05.2011. Poslankyňa Oráčová informovala 
prítomných, že sa zúčastnila obhliadky voľných bytov na Obchodnej 23 a 25, ktorých stav je 
veľmi zlý a podľa nej by bolo najvhodnejšie predať uvedené nehnuteľnosti ako celok.  
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V prípade nebytových priestorov pán Dr. Jaška vysvetlil, že najvhodnejšie je predať   
priestory,  pretože o ich prenájom nie je zo strany verejnosti záujem.                                              
Uznesenie č. 19/2011 
Komisia odporúča predať byty na Obchodnej 23 aj na Obchodnej 25 en bloc, a pokiaľ by sa to 
nepodarilo, tak až potom ponúknuť uvedené byty na predaj po jednom. 
Prítomní: 5                            Za: 4                     Proti: 1                      Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 20/2011 
Komisia odporúča predať pozemky pod garážami na uliciach Továrenská, Červeňova, 
Palisády a Langsfeldova vlastníkom garáží. 
Prítomní: 5                            Za: 5                      Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 21/2011 
Komisia žiada prednostu, aby do 25.5.2011 (rokovanie komisie pre posudzovanie súťažných 
podmienok pre prevodoch a prenájmoch nehnuteľností) zabezpečil stanovisko právneho 
oddelenia vo veci prevodu vlastníctva nebytových priestorov v spojení s právom na 
prednostný prevod zákonom vymedzených osôb. Konkrétne ide o lehotu, do ktorej sa má 
vyjadriť oprávnený z predkupného práva k ponuke na odkúpenie, t.j. či môže lehotu na 
vyjadrenie určiť predávajúci - naša mestská časť. 
Prítomní: 5                             Za: 5                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 22/2011 
Komisia odporúča predať nebytové priestory vo verejných obchodných súťažiach s tým, že 
záujemcovia o kúpu budú upozornení na možnosť uplatnenia si predkupného práva zo strany 
spolumajiteľov objektov. 
Prítomní: 5                             Za: 5                     Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
Bod  č. 3 
V rámci tohto bodu boli prerokované návrhy na nájom a predaj z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa nasledovne: 
Pozemok na Ostravskej ulici. 
Uznesenie č. 23/2011 
Komisia odporúča pozvať žiadateľov na rokovanie komisie dňa 02.06.2011. 
Prítomní: 5                             Za: 5                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
Pozemok na Prvosienkovej ulici. 
Uznesenie č. 24/2011 
Komisia odporúča prenajať pozemok žiadateľovi. 
Prítomní: 5                              Za: 5                      Proti: 0                        Zdral sa: 0 
 
Pozemok na Paulínyho ulici. 
Uznesenie č. 25/2011 
Komisia odporúča prenajať pozemok žiadateľovi. 
Prítomní: 5                               Za: 5                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
Pozemok na Búdkovej ceste. 
Uznesenie č. 26/2011 
Komisia odporúča pozvať žiadateľa na rokovanie komisie dňa 02.06.2011. 
Prítomní: 5                                Za: 5                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
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Pozemok na Vlčkovej ulici. 
Komisia odporúča materiál prerokovať na komisii dňa 02.06.2011 
Uznesenie č. 27/2011 
Prítomní: 5                                 Za: 5                      Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
                                                        
Bod č. 4 
V rámci bodu rôzne pán poslanec Borguľa otvoril problematiku zmluvného vzťahu mestskej 
časti so spoločnosťou VEPOS (predtým INEXIS) a vyjadril svoje presvedčenie, že do zmluvy 
neboli premietnuté podmienky stanovené v súťaži  a oznámil, že sa hodlá obrátiť na 
relevantné orgány so žiadosťou o prešetrenie zákonnosti, prípadne nezákonnosti postupu pri 
uzatváraní a podpisovaní tejto zmluvy.  
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie stanoviska z právneho oddelenia k nasledovným 
otázkam: 

- ako zneli zverejnené súťažné podmienky, 
- či boli premietnuté do prvej zmluvy podpísanej pánom Cepekom, 
- či mohol pán Cepek podpísať túto zmluvu vzhľadom na dátum 

Uznesenie č. 28/2011 
Prítomní: 5                         Za: 5                   Proti: 0                            Zdržal sa: 0 
 
V rámci bodu rôzne komisia ďalej žiada prednostu, aby predložil na rokovanie komisie pre 
posudzovanie súťažných podmienok pri prevodoch a prenájmoch nehnuteľností dňa 
25.05.2011 list od Elektrární, že nemajú záujem o prenájom pozemkov pod stavbami 
trafostaníc. 
Uznesenie č. 28/2011 
Prítomní: 5                                   Za: 5                           Proti: 0              Zdržal sa: 0 
  
                                                     
Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 17,30 h. 

 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 23.05.2011 
                                                                      
 
                                                                                                            Miloš  Domorák v.r. 
                                                                                                            predseda komisie 
                                                             
 
      Rozdeľovník: 
       1.    PhDr. Tatiana Rosová 

2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Miloš Domorák 
4. PaedDr. Barbora Oráčová 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. referát organizačný 


